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HÖGVÖRDIGA ERÄGOR.

Böra pietisterne ega larofriliet?
Ne]! Ty dc yrka pii en lära enligi Lutherska församlingens symbo

liska böcker. Men då nE dessa i landet flnnas sti aftryck, och dii dc
flro begrufna under eli sekels dum. sii skulle friigans besvurande mcd Ja
hafva till följd en oförmainlig hundelsbuluns, dammet åsiadkomma

10 miingsidig snuR’a. och en dyrbar Lid slöias pii summa böckers lasande.
hvilken battre behäfves för Borgströms papper.

Bör Strauss skri Eter läsas?
Nej! Ty dii kunde allmänheten fii veta, hvem som enligt Borgii

Tidnings berältelse nyligen lidit eti nederlag. Dessutom piistiir Strauss,
att alla ortodoxer äro rationalister, d. ä. tankande man: men det är i
Tyskland klarligen bevisadt att sii icke förhiiller sig, och i det kära
fäderneslandet bchöfvas inga bivis.

20 VANVÖItDIGA FRAGOI{.

Hafva Helsingors Tidningar nätt subtraherat 14 Enin 78?
Ja! Hvarföre afven summa blad kun lofva »utreda» än meni inveck

lade Erigor i nLista nummer.
Finnes en »visdom, som adlar liEvet och besegrar döden»?
Ja! i H.T. N:o 81 sp. 3.
Fiir kapten Leopold 1 Besarubien niigot nE den visdomen?
Ne]! endasi af den, som Rödar Enin picknickerna, regnmolnen och

Tit. Dessorts representationer i Helsingfors.
30 Flvad gör kapten Leopold af den?

Fid i busar.
Ar dii icke kaptcnen ordets man?
Nej, handlingens!

MENLOSA FRÄGOR.

Flvad betyder ordet?
Enligt Scliellers Lexikon »en väiderings eller taxeringsman,»

40 Hvad värderar och taxeru r ha n?
Sanningen.
Hvad är dii sanning?
Det. som han vil rderu 1 och iaxera t.

151 GYMNASIALUNDERVISNJNGEN.
Soijiut n:o 13 24. X 1844

50 Till följe af niigra Saimas yttranden angiiende Gyrnnasialundervisning—
en har Borgå Tidning valt en polemik, soni har sina sidor. 8. T. söker
nemiigen göra klart. ait vi specielt afsett Gymnasium i Borgii och
uppmana r sedan Saima ii tt bevisa, »hvil ket Fi nskt Gvmnasium» lider
af bris på god disciplin för häijungarne.

Det lii ter n u vi sse rI igen mod igi ali sii 1tt n du up laga h und ske n för


